
 

Şcoala italianǎ 

 

Un drept – o datorie 

Constituţia italiană recunoaşte dreptul la studiu şi pregătire profesională pentru toţi. 

Studiul şi pregătirea profesională nu sunt doar un drept, dar sunt şi o datorie către noi şi cărte 

societate: pregătirea este un bine public pentru că promovează dezvoltarea personală, baza vieţii 

socială şi economică a Republicii.  

 

A se informa 

Când se termină cu examenul în clasa a 8-a (terza media),  şcoala obligatorie nu este terminatǎ: 

din anul şcolar 2007 - 2008 şcoala este obbligatorie în Italia pentru o perioadǎ de zece ani (clasele 

I-VIII şi doi ani de liceu), în orice caz pînǎ la şaisprezece ani.                                                                                        

 

Este totuşi la sfârşitul clasei a VIII-a momentul în care părinţi şi copii trebuie să decidă impreună 

cum să continuie studiile şi pregătirea profesională pentru a garanta succesul integrării in 

societatea italiană. A locui aproape de şcoală sau a cunoaşte deja colegii care o frecventează nu 

sunt argumente suficiente pentru a garanta succesul scolar. Este necesar a se infoma bine. In toate 

şcoliile este un corp didactic care se ocupă de orientarea şcolară, care pot oferi informaţii utile 

pentru alegerea de cum să se continuie invăţământul pentru cine fracventează clasa a opt-a (terza 

media). 

 

Dacă fiiul dvs frecventează deja o şcoala superioară, dar nu este satisfacut de profilul ales sau nu 

obţine rezultate bune, are posibilitatea să se adreseze (impreună cu dvs.) la profesorul însărcinat 

cu orientarea şcolară, care este prezent in fiecare şcoală, în aşa fel de a individua o şcoala mai 

potrivită.  

“Prelungirea şcolii obligatorii la zece ani are ca obiectiv o majorǎ dezvoltare intelectualǎ a 

persoanei, o corectǎ şi simnificativǎ relaţionare cu ceilalţi şi o integrare pozitivǎ în realitatea 

naturalǎ şi socialǎ.” 

Explicǎ ministerul învǎţǎmîntului, aceasta pentru cǎ şcoala trebuie sǎ facǎ din fiecare elev un 

cetǎţean activ şi conştiincios, cum prevǎd recomandǎrile Uniunei europene. 

 



 

Studenţii abea ajunşi in Italia, dacă au frecventat pentru minim opt ani şcoala din ţara de origine 

pot să se adreseze direct la şcoliile superioare, la CTP (Centre Territoriale Permanente, unde pot să 

participe la cursuri de italiană), sau la centre pentru orientarea ca şi COSP, pentru a fii orientat la 

cursuri de prima alfabetizare italiană şi pentru a fii ajutaţi în alegerea şcolii mai potrivită.  

 

Studenţii majori de 15 ani de puţin timp ajunşi în Italia care nu au frecventat şcoala în ţara de 

origine pentru un minim de opt ani, trebuie să obţină prin un examen licenţa medie. Aceasta este 

posibilă la centrele CTP. 

 

Şi voi adulţii aveţi posibilitatea de a relua pregătirea şi instruirea pe care aţi inceput-o în ţara de 

origine. 

În Italia defapt, ca în toate ţǎrile europene se face în aşa fel încît adulţii sǎ fie capabili de a 

dezvolta şi de a înnoi competenţele în tot cursul vieţii. 

 

Aşadar citiţi cu atenţie şi nu ezitaţi să cereţi cu încredere lămuriri cât mai clare. 

  

Şcoala obligatorie şi şcoala superioară  

Instrucţia în Italia este împărţită in şcoli publice – instituite de Stat şi gratuite – şi şcoli paritare – 

instituite de privaţi laici sau religioşi, recunoscute de stat la acelaş nivel cu celelalte, dar nu 

gratuite. 

 

Şcoala elementară durează 5 ani (de la 6 la 10). 

Urmează şcoala medie, care durează 3 ani (de la 11 la 14). 

 

Aceşti opt ani sunt obligatorii şi se termină cu un examen. 

Dupǎ, mai sunt doi ani de şcoala obligatorie care pot fii absolviţi în bieniul şcolii superioare (primii 

doi ani de liceu) sau prin parcursuri experimentale trienale. 

 

După şcoala obligatorie (obbligo scolastico) este şcoala superioară (obbligo formativo) care 

durează până la 18 ani. 

 



 

Şcoala superioară poate fii absolvită frecventând un liceu, o şcoală profesională, făcând diverse 

cursuri sau în ucenicie (apprendistato). 

 

Creşe şi grǎdiniţe 

În Italia pǎrinţii pot sǎ încredinţeze fiii începând cu a cinci-a lunǎ de viaţǎ serviciilor educative, la 

creşǎ. Creşele sunt servicii educative pentru copii de la 0 la 3 ani care au ca şi scop principal 

bunǎstarea copiluluicolaborând cu pǎrinţii. Copii se pot manifesta liber şi necondiţionat fiind 

susţinuţi în acumularea progresivǎ a propriei autonimii. Frecvenţa creşei favorizeazǎ printre 

altele solidarietatea, socializarea şi cooperare între copii. 

Grǎdiniţele sunt şcoli educative pentru copii de vârstǎ cuprinsǎ între 3 şi 6 ani, intenţionate sǎ 

promoveze dezvoltarea şi asimilarea capacitǎţilor de tip comunicativ, expresiv, relaţional 

precum şi a cunoştinţelor. 

 

Sunt prezente creşe comunale şi private în fiecare cartier. Existǎ posibilitatea de a alege între 

creşe cu timp lung (de la ora 7.30, pânǎ dupǎ amiazǎ la ora 17.30) şi creşe cu timp scurt (7.30 – 

13.30). Pentru a gǎsi creşa cea mai apropiatǎ de casa voastrǎ sau de locul vostru de muncǎ, 

puteţi cauta pe site-ul primǎriei voastre de reşedinţǎ, în Pagine Gialle în rubrica Scuole 

Pubbliche sau adresânduvǎ direct la şcoli. Este necesar ca înscrierea sǎ fie fǎcutǎ la o singurǎ 

creşǎ – cu posibilitatea de a indica o eventualǎ altǎ alegere. Vǎ sfǎtuim sǎ faceţi înscrierea la 

creşǎ cu mult timp înainte: accesul fǎcânduse în baza anumitor criterii şi timpul de aşteptare nu 

este scurt!  

Existǎ grǎdiniţe statale, comunale, sau private în fiecare zonǎ, oraş şi sat: consultaţi site-ul 

oraşului vostru pentru a gǎsi informaţii pentru înscriere! 

 

Şcoala primarǎ (sau şcoala elementarǎ) 

La 6 ani (atât cât şi la 5 ani, dacǎ familia doreşte) copiii sunt înscrişi la scoala elementarǎ care 

dureazǎ 5 ani, apoi la şcoala medie care dureazǎ 3 ani. La terminarea acestor 8 ani se dǎ un 

examen de capacitate. În cursul celui de al treilea an elevii şi familiile lor trebuie sǎ decidǎ în ce 

tip de şcoalǎ superioarǎ vor sǎ urmeze urmǎtorii 2 ani de şcoalǎ obligatorie. 

 

În multe şcoli pǎrinţii pot sǎ aleagǎ între douǎ posibilitǎţi de orare şi de organizare şcolarǎ: 



 

- clasǎ “a tempo pieno” care cuprinde 40 de ore sǎptǎmânale de luni pânǎ vineri de la h 

8.30 la h 16.30; 

- clasǎ “a modulo” care care cuprinde 24, 27 sau 30 ore săptămânale de luni pânǎ 

sâmbǎtǎ cu program şi în unele dupǎ amieze din sǎptǎmânǎ stabilite în mod diferit de 

fiecare şcoalǎ. 

Pentru a ajuta pǎrinţii care au orare de muncǎ particulare, anumite şcoli organizeazǎ şi activitǎţi 

preşcolare (de la ora 7.30) şi postşcolare (pânǎ la ora 17.00). 

 

Şcoala secundarǎ de primul grad ( sau şcoala medie inferioarǎ) 

Durata acestui ciclu este de 3 ani. 

Orarul sǎptǎmânal de la şcoala secundarǎ de primul grad este în medie de minim 27 de ore şi de 

maxim 40 de ore. 

Materiile studiate la şcoala secundarǎ de primul grad (în medie) sǎptǎmânal sunt: italianǎ, 10 

ore; istorie, 2 ore; geografie, 2 ore; matematicǎ, 6 ore; ştiinţe naturale, 3 ore; tehnologie, 2 ore; 

informatiă, 1 ora; muzicǎ, 2 ore; ştiinţe motorie şi sportive, 2 ore; religie sau activitǎţi 

alternative, 1 orǎ. În plus fiecare elev şi familie pot sǎ aleagǎ pânǎ la un maxim de 4 ore 

facultative propuse în autonomie de şcoli. 

 

Şcoala secundarǎ de al doilea grad (şcoala superioarǎ) 

Cuprinde cursuri de cinci ani, caracterizate de profile cu diferite interese culturale şi 

profesionale, dar toate cu aceleaşi interese educative. 

1. Învǎţǎmântul liceal cuprinde liceul clasic, liceul ştiinţific (cu liceul cu profil de stinte 

applicate), liceul muzical şi coregraf, liceul artistic (cu şase profile), liceul de limbi strǎine şi 

liceul de ştiinţe umane ( cu liceul cu profil economic-social). Sunt toate cursurii care dureazǎ 

cinci ani, ǐmpǎrţite ǐn douǎ bieniuri ( care dureazǎ doi ani) şi un an concluziv, care se 

terminǎ cu examenul de bacalaureat ( esame di maturità). 

2. Învǎţǎmântul de şcoalǎ tehnicǎ sǎ ǐmparte ǐn douǎ parcursuri, fiecare cuprinde mai multe 

profile: sectorul economic are profil de “aministraţe, finanţe şi marketing” şi “turism”; 

sectorul tehnologic are profil de “mecanicǎ, mecanicǎ-electronicǎ, energie”, “transporturi şi 

logisticǎ”, “electronicǎ şi electrotecnicǎ”, “informaticǎ şi telecomunicaţie”, “graficǎ şi 

comunicaţie”, “chimie, materiale şi biotecnologie”, “sistemul modei”, “agricoltura, 

agroalimentare şi agroindustrie”, “construcţie, ambientul şi teritoriul”. Sunt numeroase 



 

profile de studii legate de lucru şi de producţie, care în general furnizeazǎ bune capacitǎţi 

profesionale precum şi o culturǎ de bazǎ atât umanisticǎ cât şi ştiinţificǎ. Şi aceşti ani, 

structuraţi ca anii de liceu, se terminǎ cu examenul de bacalaureat. 

3. Învǎţǎmântul profesional cuprinde institute profesionale comerciale, industriale, hoteliere 

şi agricole. Reforma prevede nişte schimbǎri: cursurile de şcoalǎ profesionalǎ se desfǎşuarǎ 

ǐn douǎ bieniuri ( care dureazǎ doi ani) şi un al cincelea an pentru cei care vor sǎ se ǐnscrie 

la universitate, chiar dacǎ pregǎtirea şcolarǎ din primi patru ani nu o sǎi avantajeze. 

 

Orarele sǎptǎmânale a diferitelor cursuri de studiu dureazǎ de la 27 la 35 de ore sǎptǎmânale, 

depinde de profil, ǐn şcola tehnicǎ şi profesionalǎ dureazǎ de la 30 la 36 ore sǎptǎmânale, orar 

şcolar foarte concentrat la care se adaugǎ şi orele de recuperare,  de pregǎtire şi de aprofundire 

ǐn fiecare şcola. 

 

Calendarul şcolar 

Anul şcolar dureazǎ circa 9 luni. 

Începe la jumǎtatea lunii septembrie şi se terminǎ la începutul lunii iunie. Sunt douǎ perioade 

de vacanţǎ: 

- douǎ sǎptǎmâni la Crǎciun (de obicei din 23 decembrie pânǎ în 6 ianuarie) 

- aproximativ o sǎptǎmânǎ la Paşti (în martie sau în aprilie) 

În plus sunt câteva zile de vacanţǎ distribuite pe parcursul anului şcolar. Pot fi festivitǎţi 

naţionale care amintesc momente importante din istoria naţionalǎ cun ar fi 25 aprilie, care 

comemoreazǎ eliberarea ţǎrii de sub dictatura fascistǎ, sau internaţionale cum ar fi 1 mai, ziua 

muncii. Mai sunt şi festivitǎţile naţionale religioase creştine, pentru cǎ religia creştinǎ, cu 

conotaţii isorice, este cea mai rǎspânditǎ în Italia. Pomenirea tuturol sfinţilor ( 1 noiembrie), 

Crǎciunul (25 decembrie) şi Boboteaza (6 ianuarie) sunt festivitǎţile religioase cele mai 

importante intrate în calendarul zilelor libere.  

 

La sfârştiul celor 11 ani de şcoalǎ elevii pot sǎ obţinǎ o diplomǎ de frecvenţǎ care le permite 

angajarea în muncǎ. Cine terminǎ 5 ani de şcoalǎ superioarǎ are acces la universitate sau poate 

sǎ se încadreze în muncǎ. 

În Italia existǎ posibilitatea sǎ frecventezi cursuri profesionale pe care fiecare regiune le prevede 

favorizând intrarea în muncǎ de personal calificat. Pregǎtirea profesionalǎ nu este rezervatǎ 



 

doar tinerilor elevi dar şi adulţilor. Multe şcoli superioare asigurând orare serale de învǎţǎmânt 

favorizeazǎ continuarea studiilor şi pentru adulţi. 

 

Parcursuri integrate 

Unele institute tehnice şi de pregǎtire profesionalǎ, în colaborare cu centrele de pregǎtire 

profesionalǎ, oferǎ parcursuri integrate care pot dura doi sau trei ani. Aceste parcursuri prevǎd 

frecventarea şcolii pentru pregǎtirea teoreticǎ şi 200 de ore anual în cadrul Centrelor de 

pregǎtire profesionalǎ de activitǎţi practice şi de calificare. 

 

Examenul de calificare 

Conclude primii trei ani de instrucţie profesională şi duce la obţinerea diplomei de calificare 

profesională, cu valoare legală pe tot teritoriul italian. Cum a fost evidenţiat anterior. 

Şi cursurile profesionale activate de agenţiile formative se termină cu obţinerea unei calificări, 

binenală sau trienală, care are valoare pe teritoriul regional. 

 

Examen de stat sau bacalaureat 

Cincinalul de şcoală superioară se termină cu un examen de Stat, prin care se obţine diploma de 

bacalaureat (diploma di maturità), care are valoare legală şi dă acces la toate facultăţile 

universitare, la concursuri publice şi/sau private şi la lumea muncii. Actual, accesul facultăţilor 

universitare este deschis tuturor diplomelor finale de şcoală superioară. 

 

Terminată şcoala superioară, cu diploma cincinală se poate frecventa universitatea sau cursurile 

IFTS (Instrucţie şi Formare Tehnică Superioră), adică cursuri de specializare tehnică superioară 

organizate în multe institute şcolare in colaborare cu agenţiile formative, cu universitatea şi cu 

lumea muncii. 

 

Propunere formativă 

Statul decide la nivel naţional normele generale instrucţiei (obiecte şi număr de ore săptămânale), 

Regiunile folosesc acest serviciu, adaptândul diverselor realităţi teritoriale. 

 

Fiecare şcoală, în mod autonom, decide POF-ul (Planul Ofertei de Formare); fiecare şcoală declară 

şi subscrie cu înscrişii un pact pregătitor care poate rezulta diferit de la institut la institut. 



 

POF-ul expune activitaţiile şi proiectele care sunt activate pentru a caracteriza mai bine şi pentru a 

întări axa culturală a adresei de studiu: pot fi activităţi desfaşurate in orele de lecţie prevăzute 

(activităţi curiculare) sau în afară de acestea (extracuriculare). 

 

Activităţiile extracuriculare, propuse de şcoală in legătură cu finalităţile sale, dar alese în mod liber 

de studenţi, sunt importante şi pentru a socializa, pentru a întări motivaţiile alegerii de a merge la 

şcoală pentru a crea sensul de aparţinere al grupului: în nici un caz nu trebuie să fie subapreciate. 

 

Şcoala italiană este organizată in clase şi prevede activităţi care să implice clasa sau grupuri în 

interiorul său. Elevii şi familiile lor au posibilitatea de-a alege limba străină de învăţat între acelea 

propuse de institut ( dacǎ se ǐnvaţǎ mai multe limbi) şi au posibilitatea de-a alege dacă să înveţe 

religia catolică sau nu. 

 

Raportul şcoală-familie  

Fiecare şcoală comunică periodic evaluările şcolare la familii, prin diverse metode (carnet de note, 

registru on line, jurnal). 

De două ori pe an, şcoala organizează întâlniri cu părinţii pentru a le da posibilitatea de a se întâlni 

cu toţi profesorii şi a discuta despre situaţia şcolară a fiilor. Fiecare profesor este disponibil o oră 

pe săptămână, pentru a vorbi cu pǎrintele unui elev, dar trebuie ǐnştiinţat din timp cu o cerere. 

Este foarte important ca părinţii să participe la întâlniri, şi să dialogheze cu toţi profesorii. 

 

Evaluarea 

La sfârşitul anului şcolar consiliul clasei (format de toţi profesorii şi de directorul şcolii) decide 

mediile finale la obiectele studiate. 

 

La evaluarea finală consiliul de clasă poate decide:  

- promovarea într-o clasă următoare 

- ne promovarea (un an poate fi repetat pentru un maxim de două ori) 

- promovarea cu corigenţă: când nu a fost obţinut nivelul de pregătire în anumite materii (in 

general nu mai mult de trei sau patru, depinde de fiecare şcoală), şi când lacunele nu sunt 

considerate nerecuperabile. Corigenţa/ele vor fii recuperate în următorul an şcolar dacǎ nu, 

la sfîrşitul şcolii nu va fi posibilǎ participaera la examenul de maturiate (bacalaureat). 



 

Cursuri de pregătire 

Toate şcolile organizează cursuri sau ore de pregătire în orar extraşcolar, pentru recuperarea 

corigenţelor şi pregătirea suplimentară a elevilor cu dificultăţi la învăţătură : important ca aceste 

cursuri să fie frecventate cu seriozitate, chiar dacă se lungeşte timpul petrecut la şcoală.  

 

Teme acasa 

Pentru pregătirea şcolară este nevoie şi de timp pentru a medita şi a aprofunda in mod individual 

acasă urmând indicaţiile date de profesori: în general dacă elevul se implică cu seriozitate la orele 

de şcoală nu va fi prea lung timpul temelor acasă. 

Este necesar, chiar în absenţa temelor, ca elevul să dedice o parte din propriul timp liber pentru a 

recupera singur eventualele lacune. Studiul postmeridian cere o bună capacitate organizativă al 

timpului şi al spaţiului pentru a se concentra, a învăţa şi a repeta. 

 

Programul după ore 

Pe durata anului şcolar, elevii pot beneficia de serviciul de ore de pregătire postmeridiană oferite 

gratis de diferite organizaţii prezente pe teritoriu, care pun la dispoziţie voluntari pentru a ajuta 

studiul şi pregătirea şcolară. 
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